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जिल्ला सिवय समिमि, रसवुा 
बार्षिक समिक्षा प्रमिवेदन, २०७८ 

 

 

बार्षिक सिीक्षा गोर्ि र जिल्ला सभा सम्पन्न मिमि २०७८।०६।०३-०४ गिे 
 

जिल्ला सिन्वय समिमि, रसवुाका प्रिखु श्री कुलप्रसाद भट्टको अध्यक्षिा िथा प्रदेश सभा सदस्य 
िाननीय शाजन्ि मथङज्यूको प्रिखु आमिथ्यिािा सम्पन्न उक्त कायिक्रििा रािनीमिक दलका 
नेितृ्वहरु, सबै पामलकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरु, कायािलय प्रिखुहरु, नागररक सिाि, िलर्वद्यिु 
आयोिना/कम्पमन, I/NGO, सञ्चारकिी लगायि कूल १५२ िना (पर्हलो ददन ८२ िना र दोश्रो 
ददन ७० िना) को सहभामगिा रहेको मथयो । 

 

उक्त पर्हलो ददन जिल्लाजस्थि संघ िथा प्रदेश अन्िगििका सरकारी/अर्िसरकारी कायािलयहरु िथा 
रसवुा जिल्लािा कायि जिम्िेवारी भएका र्वषयगि कायािलयहरु र गाउँपामलकाहरुको वार्षिक सिीक्षा 
अन्िगिि १६ वटा कायािलय र ५ वटा पामलका गरी २१ वटा कायािलयको प्रस्िमुिकरण र छलफल 
भएको मथयो । 
 

असोि ४ गिे जिल्लाजस्थि िलर्वद्यिु आयोिना/कम्पमन र रार्िय िथा अन्ििरार्िय गैरसरकारी संस्था 
(I/NGO( हरु िध्ये १४ वटाको प्रस्िमुिकरण र छलफल भएको मथयो । 
 

सबै ३५ वटा प्रस्िमुिहरु जि.स.स.ले Categorically िोकेको Framework िा गररएको मथयो । 
 

 

कायिक्रिका दौरान जिल्ला सिन्वय समिमिको ३९ औ Board Meeting बाट मनणिय भए 
बिोजििकोमभड १९ िहािारीिा योगदान गने मनम्न१५ वटा कायािलय/संस्थाहरु साथै आफ्नो 
कायिक्षेत्रिा उत्कृि कायि सम्पादन गने संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका मनम्नानसुारका१० िना 
कििचारीहरुलाई सम्िान गररएको मथयो । 

सम्िान गररएको कायािलयको र्ववरणः 
क्र.सं. कायािलय 

१ श्री जिल्ला प्रशासन कायािलय, रसवुा 
२ श्री मबष्णदुल गण, ब्राबल ब्यारेक, र्नु्चे, रसवुा 
३ श्री जिल्ला प्रहरी कायािलय, रसवुा 
४ श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नं.२० गलु्ि हे.क्वा.,रसवुा 
५ श्री स्वास्थ्य कायािलय, रसवुा 
६ श्री रसवुा जिल्ला अस्पिाल, रसवुा 
७ आिाछोददङ िो गाउँपामलका, रसवुा 
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क्र.सं. कायािलय 

८ उत्तरगया गाउँपामलका, लहरेपौवा, रसवुा  

९ कामलका गाउँपामलका, रै्बङु, रसवुा 
१० गोसाईकुण्ड गाउँपामलका, स्याफु्रबेसी, रसवुा 
११ नौकुण्ड गाउँपामलका, सरिथली, रसवुा 
१२ जिवजिवे ग्रामिण अस्पिाल, कामलका-५ रसवुा 
१३ नागररक सिाि, रसवुा 
१४ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, जिल्ला शाखा रसवुा 
१५ नेपाल पत्रकार िहासंघ, रसवुा 

 

 

सम्िान पाउने कििचारीहरुको र्ववरणः 
क्र.सं. नाि,थर पद कायिरि कायािलय 
१ श्री िीना अयािल जिल्ला सिन्वय अमर्कारी जिल्ला सिन्वय समिमिको कायािलय, 

रसवुा 
२ ई.कृष्ण बहादरु पाण्डे सव-मडमभिन प्रिखु िलस्रोि िथा मसंचाई र्वकास सव-

मडमभिन कायािलय, रसवुा 
३ श्री रािकृष्ण के.सी. मडमभिन वन अमर्कृि मडमभिन वन कायािलय, रसवुा 
४ श्री गणेश प्रसाद रेग्िी आन्िररक लेखापरीक्षक उत्तरगया गाउँपामलका, रसवुा 
५ श्री ददपक आचायि लेखापाल जिल्ला सिन्वय समिमिको कायािलय, 

रसवुा 
६ श्री प्रिे बहादरु बस्नेि सव-ईजन्िमनयर कामलका गाउँपामलका, रसवुा 
७ श्री ईश्वर आचायि खररदार जिल्ला सिन्वय समिमिको कायािलय, 

रसवुा 
८ श्री फुपाि पासाङ मििङु सहायक चौथो गोसाईकुण्ड गाउँपामलका, रसवुा 
९ श्री छेवाङ दोिे िािाङ सहायक पाचौं आिाछोददङ्मो गाउँपामलका, रसवुा 
१० श्री श्याि बहादरु 

िािाङ 

कायािलय सहयोगी नौकुण्ड गाउँपामलका, रसवुा 
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जिल्ला सिन्वय समिमि, रसवुा स्थापनापमछ पर्हलो पटक आ.व.०७७/७८ िा सम्पाददि िूख्य १६ 
कािहरु सिेटी प्रकाजशि ब्रोस्योर(Brochure) सिेिकायिक्रिका दौरान र्विरण गररएको मथयो । 
 

छैठौ जिल्ला सभािा जिल्लास्िरको रर्वकासा मनिािणसँग सम्बजन्र्ि र्वर्वर् सवालसँग सम्बजन्र्ि 

मनम्नानसुारका २७ वटा मनणियहरुभएका छन ्। 

 

मनणियहरुः 

१. आ.व. ०७७।७८ को वार्षिक सिीक्षा गोिीिा जिल्ला सिन्वय समिमिको आिन्त्रणलाई 
स्वीकार गरी उपजस्थि हनुभुएका प्रिखु अमिमथ प्रदेश सभा सदस्य िाननीय शाजन्ि 
मथङज्यूप्रमि उहाँको उपजस्थिी र सझुावका लामग हाददिक आभार ज्ञापन गने । 

२. आ.व. ०७७।७८ को वार्षिक सिीक्षा गोिीिा आ-आफ्नो कायिक्षेत्रिा भए/गरेका वार्षिक 
र्क्रयाकलापहरुको सिीक्षात्िक प्रस्ििुीका लामग सबै सरकारी, अर्िसरकारी कायािलयहरु, 
पाँचवटै स्थानीय िहहरु, िलमबद्यिु आयोिना/कम्पनीहरु र रार्िय िथा अन्िरार्िय 
गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई र्न्यवाद ददने। 

३. जिल्ला सिन्वय समिमिबाट आ.व. ०७७।७८ िा भए गरेका सम्पूणि मनणियहरु अनिुोदन 
गने । 

४. उत्तरगया गाउँपामलकाको सबै वडा िथा र्कस्पाङ गाउँपामलकाको वडा नं. २, ३ र ५ िथा 
र्वदरु नगरपामलकाको वडा नं ७ र १० िा बसोवास गने कृषकहरुले उत्पादन गरेको कृषी 
उपिको भण्डारण गने व्यवस्था नभएकोले िामथ उल्लेजखि क्षेत्रका कृषकहरुलाई लाभ हनु े
गरी उत्तरगया गाउँपामलकाको वडा नं. ५ जस्थि खाल्डेिा अन्िरपामलका स्िरीय  जचस्यान 
केन्र (कोल्ड स्टोर) मनिािण गनिको लामग सम्बजन्र्ि मनकायिा अनरुोर् गरी पठाउने । 

५. कामलका गाउँपामलका (वडा नं. १) र र्कस्पाङ गाउँपामलकाको मसिानािा रहेको मत्रशलुी 
खोलाको नददिन्य पदाथि ढंुगा, मगट्टी, वालवुा, ग्रावेल, िाटो उत्खनन गरी र्वक्री र्विरण गने 
क्रििा र्कस्पाङ गाउँपामलका,नवुाकोटले अमिक्रिण गरी कामलका गाउँपामलका क्षेत्रिा सिेि 
प्रवेश गरी िवरिस्िी उत्खनन िथा संकलन गदै आएको र यस सन्दभििा मसिा सिस्या 
सिार्ानको लामग जिल्ला प्रशासन कायािलय (रसवुा÷नवुाकोट), नापी कायािलय 
(रसवुा÷नवुाकोट) र जिल्ला सिन्वय समिमि (रसवुा÷नवुाकोट) बाट स्थलगि अनगुिन गरी 
उक्त क्षेत्र रसवुा जिल्लाको कामलका गाउँपामलका क्षेत्रमभत्र नै पने भनी एर्कन भै सक्दा 
पमन उक्त गाउँपामलका छलफलिा सहभामग हनु निान्दा सो र्वषयिा मनष्कषििा पगु्न कदठन 
भएकोले मसिा सिस्या सिार्ानको लामग जि.स.स.ले आवश्यक पहल गने । 

६. रसवुा जिल्ला र काठिाडौं िोडने र्व.सं. २०४२ सालिा मनिािण सम्पन्न भै संचालनिा 
रहेको पासाङ ल्हाि ुिागिसडकिा रहेको वेत्राविी-कामलकास्थान-र्नु्चे-स्याफु्रवेंशी सडकखण्ड 
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साथै जिल्लाअन्िगिि स्याफु्रवेशी-बाहनुडाँडा-गत्लाङ-सोिादाङ सडक खण्डिा सडक 
र्वभागद्धारा हालसम्ि पमन सडकको रेखाङ्कन नहुँदा सडक र्कनारािा पने िग्गार्नी 
र्कसानहरुले िग्गाको मिरो मिनि वाध्य भएको िथा िग्गा/घर वैंक िथा र्वजत्तय संस्थािा 
मर्िो राखी ऋण मलन िथा खररद र्वक्री गनि सिेि कदठनाई भैरहेको सन्दभििा पटक पटक 
सम्बजन्र्ि सरोकारवालाहरुको छलफलबाट अनरुोर् हुँदा पमन हाल सम्ि सनुवुाई नभएकोले 
यथाजशघ्र सडक िागििा पने िग्गाको उजचि िआुव्िा ददइ िग्गा अमर्ग्रहण गरी लगि कट्टा 
गरेर सडकको रेखाङ्कन गनि सडक र्वभाग र सम्बजन्र्ि िन्त्रालय िाफि ि नपेाल सरकारिा 
अनरुोर् गने । 

७. रसवुा जिल्लाका पाँचवटै गाउँपामलका केन्रसम्ि पगु्ने सडकहरुलाई सडक र्वभाग अन्िगिि 
राखी सोही अनरुुप बिेटको समुनजिििा र कायािन्वयनका लामग पहल गने ।  

८. जिल्लाजस्थि सबै खाले सडक जिणि भै सिय सियिा दघुिटना हनुकुा साथै आवि िावििा 
कदठनाई भएकोले सडकको मनयमिि आवमर्क िििि सम्भार र स्िरोन्निी गने व्यवस्थाका 
साथै िोर्कएको सियिा गणुस्िरीय कायािन्वयन हनुका लामग सडक मडमभिन कायािलय 
नवुाकोट, सडक र्वभाग र सम्बजन्र्ि िन्त्रालयिा सिन्वय गने । 

९. जिल्लाजस्थि सबै प्रकार सडकहरुको मनिािण िथा िििि कायि सडक मडमभिन कायािलय 
नवुाकोट िाफि ि भइरहेको अवस्थािा कायािन्वयन प्रभावकारी हनु नसकेकोले सडक 
र्वभागअन्िगििको कायािलय  यस जिल्लािा स्थापना गने व्यवस्थाको लामग सम्बजन्र्ि 
मनकायिा पहल गने । 

१०. कामलका – २ र कामलका -५ िोड्ने सडकको र्ोर्वखोलािा पर्हरो मनयन्त्रण र िोटरेवल 
पलु मनिािण,  र्ारापानी- रुप्सेपानी खण्डकोर्ोर्वखोलािा िोटरेवल पलु मनिािण िथा कामलका-
५ र नौकुण्ड-५ िोड्ने घटे्टखोला-खाल्चेि सडक खण्डिा पर्हरो मनयन्त्रण िथा िोटरेवल 
पलु मनिािणको लामग सम्बजन्र्ि मनकायिा पहल गने । 

११. स्थानीय सरकारको अमर्कार क्षेत्रमभत्र रहेको नददिन्य पदाथिको रािश्व संकलन सम्बजन्र् 
कायिको लामग नददिन्य पदाथि उत्खनन िथा संकलन र र्वक्री र्विरणको लामग ठेक्का 
प्रर्क्रया, नददिन्य पदाथि ढंुगा, मगट्टी, वालवुा, ग्राभेल, िाटो उत्खनन गरी र्वक्री र्विरण, 
रािस्व संकलन अनगुिन िूल्यांकन िस्िा र्वषयिा स्पष्ट काननुी व्यवस्था हनु सम्बजन्र्ि 
मनकायिा पहल गने । 

१२. रार्िय मनकुञ्जिथा िध्यवमिि क्षेत्र र जिल्लाको र्वकास एवं स्थानीय बासीको िनिीवनसँग 
िोमडएका सिस्याको सिार्ानकालामग स्पष्ट नीमिगि व्यवस्था हनु सम्बजन्र्ि मनकायिा 
पहल गने । 
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१३. रसवुा जिल्लाको भौगोमलक स्वरुप र अवजस्थिी अनसुार दजक्षण भेगको मिन वटा 
गाउँपामलका (कामलका, उत्तरगया र नौकुण्ड गाउँपामलका) को िनिाहरुलाई नागररकिा 
िथा राहदानीको लामग जिल्ला सदरिकुाि िानपुदाि कदठनाई मसििना भैरहेकोले िल्लो 
भेगको मिन वटै पामलकालाई पायक पने उपयकु्त स्थानिा नागररकिा र पासपोटि सिेि 
र्विरण हनुे गरी इलाका प्रशासन कायािलय स्थापनाको लामग जिल्ला प्रशासन कायािलय 
िाफि ि गहृ िन्त्रालयिा अनरुोर् गने । 

१४. रसवुा जिल्लािा हनुे सडक दघुिटना िथा र्वमभन्न दघुिटनाको घाइिेहरुलाई ित्काल 
आकजस्िक उपचार गने अस्पिाल नभएका कारण मत्रशलुी र काठ्िाण्डौ लैिाँदा बाटैिा 
ज्यान िाने सिस्याहरु र्वद्यािान रहेकोले पासाङ ल्हाि ुिागिको कामलका गाउँपामलका वडा 
नं. २ िा रहेको हाल गाउँपामलका कायािलय सिेि रहेको र केही सियिै खाली हनु े
र्वगििा अस्पिाल संचालन गने उदे्दश्यका साथ मनिािण भएको भवनिा रहेको कामलका 
सािदुार्यक स्वास्थ्य केन्रलाई पासाङ ल्हाि ुट्रिा अस्पिालको रुपिा र्वकास गनि बागििी 
प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको सम्बजन्र्ि मनकायसँग पहल गने । 

१५. नापी िथा िालपोि सम्बजन्र् कायि स्थानीय सरकारको कायिक्षेत्र मभत्र भएिापमन हालसम्ि 
नापी िथा िालपोि कायािलयहरु स्थानीय िहहरुिा स्थापना नहुँदा िनिाको िग्गा सम्बजन्र् 
सिस्याहरु सिार्ानिा ठूलो कदठनाई आएको हनुाले उक्त नापी र िालपोि सम्बजन्र् कायि 
स्थानीय िहबाट हनुे व्यवस्था यथाजशघ्र मिलाउन भिुी व्यवस्था सहकारी िथा गररबी 
मनवारण िन्त्रालय िाफि ि नेपाल सरकारिा अनरुोर् गने । साथै लािो सिय देजख नापी 
नहुँदा र ग्रामिण क्षेत्रहरुिा हाल सार्वकको व्यवस्था सिेि नहुँदा नापी सम्बजन्र् सिस्या 
देजखएकोले स्थानीय सरकारहरु सँगको साझेदारीिा पनुःनापी गने प्रवन्र् गनि नेपाल सरकार 
भिुी व्यवस्था सहकारी िथा गररबी मनवारण िन्त्रालयसँग पहल गने । 

१६. रसवुा जिल्लाको र्वमभन्न स्थानीय िहहरुिा रहेको र्विाि, गठुीको सिस्या सिार्ानको लामग 
िस्को िोि उसैको पोि भने्न आर्ारिा र्वगि लािो सिय देजख किोि गरी आउने 
र्कसानको नाििा िग्गाको स्वामित्व हस्िान्िरण गने मनमिगि व्यवस्था गनुिका साथै 
जिल्लाको सकुुम्वासी सिस्या सिार्ान गदै गैर काननुी रुपिा सरकारी सावििमनक िग्गा 
अमिक्रिण गरी अव्यवजस्थि वसोवासीहरुलाई क्षिीपिुी सर्हि उजचि व्यवस्थापनको लामग 
मनमिगि व्यवस्था गनि नेपाल सरकार भिूी व्यवस्था सहकारी िथा गररबी मनवारण 
िन्त्रालयिा पहल गने । 
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१७. कामलका गाउँपामलकाजस्थि इलाका प्रहरी कायािलयको रुपिा रहेको कामलकास्थानको 
इलाका प्रहरी कायािलयलाई क वगििा स्िरोन्निी गरी आवश्यक प्रवन्र् गनि जिल्ला प्रहरी 
कायािलय, जिल्ला प्रशासन कायािलय िाफि ि गहृ िन्त्रालयिा अनरुोर् गने । 

१८. रसवुा जिल्लाको कामलका गाउँपामलका वडा नं. ३ िा  औद्योमगक ग्राि मनिािणको लामग 
प्रारजम्भक अध्ययन भै र्वगि आ.व. िै काि शरुु गने गरी वागििी प्रदेश सरकारको 
उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण िन्त्रालयबाट IEE सिेि सम्पन्न भएको सन्दभििा अझै 
पमन औद्योमगक ग्राि मनिािण कायि सरुुवाि भएको नपाइएकोले यथाजशघ्र उक्त औद्योमगक 
ग्राि मनिािणका लामग वागििी प्रदेश सरकारको उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण 
िन्त्रालयसँग पहल गने । 

१९. नेपाल सरकारको गाउँपामलकाका वडाहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउने उदे्दश्यलाई िध्यनिर 
राखी रसवुा जिल्लाका पाँचवटा गाउँपामलकाका २७ वटा वडा कायािलयहरु िोड्ने सडक 
लगायि मनम्न सडकहरुलाई प्रादेजशक सडक अन्िगिि राखी मनिािण िििि िथा स्िरोन्निी 
गनि बागििी प्रदेशको भौमिक योिना िन्त्रालयिा लेखी पठाउने । 

िपमसल 

 उत्तरगया िथा कामलका गाउँपामलकािा पने बोगटीटार- चौकीटार- बनवुा- किीडाडा- 
जचउरीबोट सडक (१३ र्क.मि.) योिना 

 नवुाकोट र्कस्पाङ गा.पा. र उत्तरगया वडा नं. २ र ३ िा पने शाजन्िबिार-पैरेगाउँ-
ठुलोगाउँ-डाडागाउँ सडक (१२ र्क.मि.) 

 लच्याङ- सरिथली- पाटीखकि - पारच्याङ सडक र्पच 

 बाहनुडाडा स्यो ग्र ेनेमसङ सान ुहाकु कृर्ष सडक िििि िथा मनिािण 

 र्नु्चे खोदोल सडक स्िर उन्निी (कालो पते्र) कररव ९ र्क.िी. 
 बहुारे भञ्ज्याङ दनसु्वारा पार्टखकि  पाच्यािङ सडक 

 जिरो र्कमि अम्वास भोले पारच्याङ यासाि सडक 

 घटे्टखोला र्किािुिङ बाँसभञ्ज्याङ पारच्याङ सडक 

 लोर्कल लाङब ुथाङदोर दोक्लाङ सडक 

 र्ारापानी रुप्सेपानी र्सेुनी दशिरेु जिवजिवे ज्याङलाङ पराङसे लोर्कल सडक 

 राम्चे पलेप ग्राङ कृर्ष सडक 

 कटुन्िे िनकािना र्ारापानी ढकालडाँडा पेट्रोलपम्प सडक 

 वेमिमन थाक्ले िारुके कुडलु्ले सडक 
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 ग्र ेनेमसङ सानो हाकु ठूलो हाकु कृर्ष सडक मनिािण 

 रोङ्गा थिुन दहालफेदद सडक अन्दािी १४ र्कमि 

 र्टिरेु-यदु-ुखैदी सडक खण्ड अन्दािी १३ र्कमि 

 िोदाङ-खािजिङ वरृ्द्धि मलङमलङ सडक खण्ड अन्दािी १५ र्कमि 

 खाजम्िङ शेपािगाउँ सडक खण्ड अन्दािी १० र्कमि 

 सानो भाकुि  ब्राबल ठूलो स्याफु्र िखुकि  सडक अन्दािी १५ र्कमि 

 नारगोदे कोिेन स्यो ग्र ेसडक अन्दािी १० र्कमि 

 स्याफु्रवेशी पादाँ ठूलोस्याफु्र सडक खण्ड अन्दािी १० र्कमि 

 र्नु्चे नागङु सडक अन्दािी ९ र्कमि 

 शोले मभिली पाङगाउँ सडक खण्ड १० र्कमि 

 जशविजन्दर रसवुा अस्पिाल सडक २ र्कमि 

२०. जिल्ला अन्िगििका र्वमभन्न क्षेत्रका िपमसलका योिना िथा आयोिनाका मनिािण िथा 
सञ्चालनका लामग सम्बजन्र्ि मनकायिा पहल गने । 

 यबु्रा बस्िी संरक्षण िथा पर्हरो मनयन्त्रण 

 बन्यिन्िलेु कृर्षबाली नष्ट गरेकोले बाघखोर –उपल्लोटार कृर्ष बाली संरक्षण िथा 
घेराबार 

 केराबारी वस्िी संरक्षण िथा पर्हरो मनयन्त्रण 

 ठुलोस्याफु्र घेरावार मनिािण ५र्क.िी.(DPR मनिािण भैकेको) 
 स्याफु्रबेसी परुानो बिार वजस्ि संरक्षण 

२२. "संघ, प्रदेश िथा स्थानीय िहको कायि जिम्िेवारीिा पने कायिक्रि िथा र्वकास 
आयोिनाको वमगिकरण िथा योिना छनोट सम्बन्र्ी िापदण्ड २०७६" ले र्हिाली जिल्लाको 
योिना छनौट हनु २५-५० हेक्टर सम्िका मसंचाइ योिना िात्र मलन पाउने व्यवस्था 
भएपमन रसवुा जिल्लाको हालैका सभेले २५ हेक्टर भन्दा ठूला मसंचाइ योिना पाउन कदठन 
भएको अथािि ्२५ हेक्टर भन्दा ठूलो मसंजचि क्षेत्रफल हनुे मसंचाइ योिनाहरु पाउन कदठनाइ 
भएको हुँदा १० हेक्टर भन्दा ठूला मसंचाइ योिना प्रदेश सरकारको कायिक्षेत्रमभत्र पने 
बनाउन आवश्यक देजखन्छ । 

२३.स्थानीय सरकार/प्रदेश सरकार/संघीय सरकारले भौमिक संरचना मनिािण गदाि एक-आपसको 
close co-ordination हनुपुने हाल स्थानीय िहिा ग्रामिण सडकमनिािण गदाि मनस्केको िाटो, 
ढुङ्गाले गदाि मसंचाइ संरचना परुरएको, भाजचएको साथै कमिपय ठाउँिा मसंचाइ संरचना नै cross 
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गरी िादा pipe canal हरुिा ठूलो क्षमि पगेुको हनुाले प्रत्येक मनकायले मनिािण गरेका 
संरचनािा क्षमि नपगु्ने गरी गनि र क्षमि पगु्ने  नै अवस्था भएिा आफ्नो Project report 

सिावेश गरी Estimate/ budget  को व्यवस्था अमनवायि गनि सिन्वय गनुिपने । 

२४.प्रत्येक मसचाई योिनाको Detail Project Report पास हनुको लामग Appraisal हनुपुने हनु्छ । 
त्यसको लामग B/C Ratio ≥1 अथािि फाइदा/ लागि अनपुाि एकसँग बाराबर  वा बढी हनुपुछि 
िर रसवुािा मनकै मभरालो िमिन िथा कििोर भगुभिका कारण रे्रै सर्क्रय पर्हरो मनयन्त्रण र 
ठूला प्रकोप व्यवस्थापनको काि गनि नसके एउटा िनसनु पमछ रे्रै मसंचाइ संरचना भत्कने, 
बग्ने हुँदा प्रकोप व्यवस्थापनको कायि गनैपने अवस्था छ ।त्यसो गदाि मसंचाइ संरचना 
मनिािणिा भन्दा रे्रै गणुा बढी लागि प्रकोप व्यवस्थापनिा खचि गनुिपने हनु्छ ।िसले गदाि 
B/C Ratio ≥1 हनु मनकै कदठनाइ हनु्छ ।त्यसैले यो सिस्यालाई सिार्ान गनि के गनुिपछि 
उपाय खोिी गने । 

२५.आिाछोददङ िो गाउँपामलका गा.पा. ३ गत्लाङ भेगिा र्वगि १२ वषि पर्हले गएको मभषण बन 
डडेलोले क्षमिग्रस्ि रुखहरुको यथामसघ्र सदपुयोग र प्राकृमिक पनुरुत्पादन गनिको लामग र्वशेष 
कायिक्रि संचालन गनि बागिमि प्रदेश उद्योग, पयिटन,वन िथा वािावरण िन्त्रालयिा अनरुोर् 
गने । 

२६.रसवुा जिल्ला गैर क काि वन पैदावर (िमडबटुी) को लामग हावापानी र भगुोलको दृर्ष्टकोणले 
अत्यन्ि उपयकु्त जिल्ला भएकोले उच्च पहामड भेगिा अवजस्थि िनिाहरुको आय आििनिा 
सिेि अमभवदृि गने उदेश्यले गैर ककाि वन पैदावर र्वकास मनमि २०६१ विोजिि िमडबटुीको 
र्वकास गनि िमडबटुी खेिी र्वस्िार र र्वकास मबशेष कायिक्रि संचालन गरर ददन वन िथा 
वािावरण िन्त्रालय संजघय र उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण िन्त्रालय, बागििी प्रदेशलाई 
अनरुोर् गने । 

२७.रसवुा जिल्लािा बागििी प्रदेश अन्िगिि रहन ेगरी मनम्नानसुारका कायािलय स्थापनाको लामग 
बागििी प्रदेश सरकारिा अनरुोर् गने । 

िपमसल 

 कृर्ष ज्ञान केन्र 

 पश ुर्वज्ञ केन्र 

 सडक (यािायाि) कायािलय 

 खानेपानी िथा सरसफाई कायािलय 

 पयिटन कायािलय  
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कायिक्रिका केर्ह िस्वीरहरुः 
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